
Programma  

April 2017 
 

Bestuur 

Yggdrasil 

Wanneer iedereen zijn kater van het gala heeft 
uitgeslapen, is het zondag 2 april tijd voor het 
tweede dagje! De dagjescommissie ‘Willy’ reist dan 
af naar Den Bosch, de stad van Jeroen Bosch. Daar 
zullen we de Jeroen Boschvaartocht meemaken. 
Daarnaast zal er genoeg tijd zijn om de rest van de 
stad te bezichtigen. 
 
>  Verzamelen om 8.00 uur aan de centrumzijde 
van Leiden Centraal 
>  Let op! Alleen voor degenen die zich 
aangemeld hebben 
 
 
 

Dagje Den Bosch 

Zondag 
2 april

  

Dagjescommissie ‘Willy’ 

Vanavond doet de commissie het reisprogramma 
gedetailleerd uit de doeken en geeft andere 
praktische informatie over de reis. Na het 
informatieve gedeelte wordt de Prometheaanse 
kennis over Portugal op de proef gesteld tijdens de 
pubquiz, die minstens net zo leuk is voor niet -
reizigers als reizigers. Een avond vol van voorpret, 
dus mis het niet!  
 
> Vanaf 20.30 uur in Café de Keyzer 

BRC-voorlichting en -pubquiz 

Dinsdag 
4 april 

Commissie ‘O Navegador’ 

Zonder dat we er vooraf afspraken over maken 
verloopt een gesprek vaak op grofweg dezelfde 
manier. De ene spreker vertelt wat, de volgende 
beaamt, weerlegt of becommentarieert dat en geeft 
de eerste spreker weer ruimte om daar op te 
reageren. Heel gewoon. Of om met de woorden 
van Mark Rutte te spreken: we doen gewoon 
normaal! Maar hoe ziet dat normale gedrag in 
interactie er uit? En is de vanzelfsprekendheid 
over hoe je een gesprek organiseert, hoe (en dat!) je 
laat merken dat je begrijpt wat de ander zegt of 
dezelfde mening deelt voor iedereen wel zo 
vanzelfsprekend?  
 
> Vanaf 20.30 uur in Café de Vergulde Kruik 
 
 

Coördinatie in interactie 
Maaike van Naerssen 

Woensdag 
5 april 

Steeds verder keren we dit lustrumjaar terug naar 
het verleden. Deze maand arriveren we in de 
Middeleeuwen en voelen we ons een dag echte 
ridders tijdens de workshop zwaardvechten. 
 
> Om 19.00 uur (klokke!) in het Rijnlands 
Lyceum Oegstgeest 
> Let op! Alleen voor degenen die zich hebben 
opgegeven 

Vrijdag 
7 april 

Zwaardvechten  

Ve Lustrum: een reis door de tijd 

Je kan niet over Portugal beginnen zonder port te 
noemen. Maar wat is het nu eigenlijk? Zoete wijn, 
slappe likeur? Vanavond gaan we verschillende 
soorten proeven om erachter te komen wat deze 
drank allemaal te bieden heeft. Ruby, tawny, late 
bottled vintage, het komt allemaal langs. 
 
> Vanaf 21.00 uur bij Lotte thuis (Klikspaanweg 57) 
> Kosten: 3 euro 
> Geef je uiterlijk donderdag 30 maart om 12.00 uur 
op via sanderteuchies@hotmail.com. 

Portproeverij 
 

 

Zaterdag 
1 april 

Gilde Alcoholica 

Ruim vierhonderd Nederlandse musea stellen in 
deze week een door hun gekozen ‘pronkstuk’ ten 
toon. Bovendien organiseren de musea speciale 
activiteiten binnen deze periode. Een uitgelezen 
kans dus om het maximale uit je museumjaarkaart 
te halen dus. Kijk voor meer informatie op 
nationalemuseumweek.nl. 

3 t/m 9 april 
Nationale Museumweek 
 

Cultuurtip! 
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Voor velen is het een traditie om rond Pasen naar 
dit beroemde stuk van J. S. Bach te luisteren. Ook 
Prometheus zal zijn liefde voor klassieke muziek 
doen gelden door vandaag aan deze traditie mee te 
doen. Dit oratorium is wellicht wel het beroemdste 
stuk van Bach, zelfs op de partituur zijn de heuvels 
van Jeruzalem te herkennen. 
 
> Meld je aan door te mailen naar 
bach@asvprometheus.nl 
> Verzamelen om 18.15 uur bij Leiden Centraal 
> Kosten: 5 euro 

Matthäus Passion Vrijdag 
14 april 

Bestuur Yggdrasil 
Kristian Bakker 
Assessor Extern 
extern@asvprometheus.nl 

Niels Rood 
Assessor Intern 
intern@asvprometheus.nl 

Bo Salomons 
Quaestor 
quaestor@asvprometheus.nl 

Sander Huls 
Ab-actis 
abactis@asvprometheus.nl 

Emmy Stevens 
Praeses 
praeses@asvprometheus.nl 

Wie beheerst de Nederlandse taal het best? Zijn dit 
de erudiete Prometheanen, of  toch de linguïstisch 
handige T.W.I.S.T.-ers? Vanavond zal deze vraag 
beantwoord worden aan de hand van een dictee, 
geschreven door dubbellid Gerard Spaans. 
 
> Vanaf 20.30 uur in Café de Keyzer 

Dictee met T.W.I.S.T. Dinsdag 
18 april 

Eind april vliegt Prometheus naar Portugal! Daar 
zullen we verblijven in Lissabon en Porto 
om daarvandaan ook naar verschillende plaatsen 
te gaan zoals Sintra en Coimbra. We zullen gaan 
genieten van de Portugese zon, het lekkere eten, de 
zoete Port, de meeslepende Fado-muziek en, niet 
te vergeten, de veelzijdige cultuur. Commissie 
O’Navegador heeft er al enorm veel zin in en hoopt 
de deelnemers vrijdag allen gezond en wel te zien. 
 
> Alleen voor degenen die zich aangemeld 
hebben 
 

Buitenlandreis Lissabon & Porto 

21 t/m 
30 april 

Vanavond zijn Prometheanen van harte welkom 
bij spelletjesvereniging Het Duivelsei om met hen 
en elkaar een spelletje te spelen. Speel jij de sterren 
van de hemel met Rockband, of rol jij altijd alleen 
maar zessen? Kom dan vanavond spelletjes spelen. 
 
> Vanaf 20.30 uur in de Pelibar 

Spelletjes bij Duivelsei 
Woensdag 

26 april 

De winter is weer voorbij, en we kunnen weer over 
straat zonder overal aan vast te blijven vriezen. 
Maak van deze gelegenheid gebruik door in april 
weer te eten bij een Prometheaan! Stuur een mailtje 
en laat weten of je mee wil eten of (helpen) koken. 
Vermeld ook of er nog met allergieën rekening 
moet worden gehouden. 
 
> Opgeven kan door uiterlijk 17 april te mailen 
naar ebep@asvprometheus.nl 
> Tijden en kosten in overleg met de kok 
 

Eten-bij-een-Prometheaan 

 

Woensdag 
19 april

  

During the six decades since the launch of the first 
artificial satellite into orbit around the Earth, this  
is the first time that mankind stands so close to 
outer space. Space travel, and a lot of other space-
related matters were so far only envisioned as 
scientific fiction.  The discussion will revolve 
around the rapid growth of the space sector, from 
the eyes of a lawyer. 
 
> Let op! Deze lezing is in het Engels 
> Vanaf 20.30 uur in Café de Vergulde Kruik 

From Sci-Fi to Reality in 60 
Years, a Lawyer’s Perspective 
Dimitra Stefoudi 

Woensdag 
19 april 

Heb jij wel eens honger en hou jij van mooi weer?  
Terwijl vele Prometheanen in het zuidwesten van 
Europa rondloopt, kunnen de thuisgebleven 
Prometheanen in het zuidwesten van het centrum 
gezellig lunchen in de Hortus.  
 
> Vanaf 13.00 uur in de Hortus Botanicus 
> Het bestuur zorgt voor lunch, neem wel zelf 
een kleedje mee 
> Let op! Bij slecht weer gaat het niet door 

Lunchen in de Hortus 
Vrijdag 
28 april 

Net zoals iedere week zal ook er ook vanavond het 
nodige aan interessante theorieën en leuke weetjes 
de revue passeren. Dit keer zijn echter 
Prometheanen zelf aan de beurt. Enkele van hen 
zullen een korte lezing geven over een onderwerp 
waar zij zich in verdiept hebben.  
 
> Geef je voor 10 april op door te mailen naar 
bestuur@asvprometheus.nl 
> Vanaf 20.30 uur in Café de Keyzer 
 
 

Ledensymposium Woensdag 
12 april 

Commissie ‘O Navegador’ 
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